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1
tum hurreisi mizin · Müfettişlik 
'lgiliz sefirini j teşkilötı 
abulü Doğuya gitti 
it !inkara 3 ( 11. 11. ) - Öç Temmuzda bütün 
~ •.b~r aldujımıza g~re_ ı k~drosile ?oğuya .[Ji~~ceğ~~ 
•ısıcumhur ismet lnonu m yazdıgl'ntz Uçun c u 
~9ün öğleden sonra Çan- ! Umumi Müfettişlik Müşa 
q>'• köşkünde lngiliz bü· ı vi:.leri v: memurları evve~ki 
tak elçisile 7 uğ General gun Doguya hareket etmış 
Q. ~. Lundu kabul buyur- ı tir. 
ıtılJ~/ardlf. Tahsin Uzer bu sabah 

t' d { Erzur.uma gitti 
~rzurum a Saym Umumi /ı1üfetti

I şimiz Boy Tahsin Uzer ev· 

ta·· renler ll ~e!ki gün ra~a.tsızl~nd1kl~n 
ıçm hareketmı tehır etmı~· 

mtaa:ii!ti!nn'Slllril M C f H *t 

' 

t lfnkara 4 ( li. il. ) - 1 /erdir. Muht~rem Müfettişi 
ltı~i Şef ll~11türk'ün milli ; miz bu sabah mayeti ile 

11 
Ocade!e esaslanm ha· ı Erzuruma hareket etmişler 

,ıamak üzre Erzurumu 1 tte Valimiz Osman Sabri 
Ci ~flendirdik/erinin yirmin· ı 11dal Maçkaya k a d a r 
t,/'' dönümü dün Erzu· /ı1üfettişimizi uğurlamış. 
~ "'6dı büyük bir sevinçle /ard1t. 
~lanmışttr. Yine dün 1877 -------'""----------------=-----------
t~~: altm::ün~:;;~ti::~ Çemberlaynın mühim beyanatı 
tı .. ~rumun aziziye tabya-
~, büyük bir tören ya- " T e h 1 i k e J i b i r 

rrtır. 
devirde yaşıyoruz,, 

l ~rzu_r __ u m---hal kı 
/inkara 3 ( il. 11. ) -

lngilterede Milli hizmet 
tezahuru münasebetiyle bir 
nutuk söyleyen B. Cember
l•yn evvela modern harbm 
mazide milletlerin yalnrz 
sillhlı kuvvetlerinin iştirak 
ettiği an/aşmaz/Jk/aı/a kı 

"QQyram yapıyor 
t,. llntar• 4 ( il. 11. ) -
tQ 'llrıcan Erzurum demir 
4"4' dün Erzurum Vi/6yeti 
)o fi1Jdun11 girmiştir. Demir 

-'" lfşk•leye aym yirmi· Danzı·g 
t,."de varmıı bulunacaktlf. 
.,:"'um Vi1'yeti ha//ıı de-
.:Jolunun vilayetleri hu- m ese 1 es,· 
)ı ~na rarmasmdan dola-

~~e~arram ·sevinci için- Londra- Varşovo 

~~~da buğün arasında .. 
~ !inkara 4 ( 11. 11. ) 
Utlama $•nlikleri Polonyamn londra sefiri 

1 dün akşam lnqiliz Hariciye 
yapılıyor Nazırile görüştükten sonra 

'ttt, "'"*•ra 4 ( lf. il. ) - bu sabah tayyare ile Var· 
~ n lr•hreman ordumuzun şovaya hareket etmiştir. 
ttı~'•Ya girdiğinin yıl dönü lngilterenin Varşova sefiri· 
~~ffataym her şehrinde lede bu sabah Londrada 
~~~ merasimle kut/ula- Hariciye Komitesinin içti-
' ıctır. marna iştirak etmiştir. r içtima e~ması 1da Danzigde 

ngiliz _ Rus ki vaziyette tetkik edilmiş
tir. 

lllüzakereleri 
ı!o lf111rar11 4 ( il. lf. ) -
ı,~~jtler lngiliz Fransız 
r,,, /erine cevap vermiş· 
~ı '19iJiz Kabinesinin ha 
~•ti lromifesi ve Frans• 
~ ~iye Nezareti bu cev•b 
~,,ciı O$/tov11daki sefirlerine 
'tt•ıZ'dikleri raoorl~rtnı 

ite b11ş/11mış/11rd1t. 
~.6e •va$ ajansmm aldığı 
~Qıı:• göre B. Molotof 'tr l Fransız projesinin 
'' t lloltta/1111 hakkmda ye· 
\~ •ırıhat istemiştir. Mü-
..-;:~ler bir müddet daha 

ec/Kektir. 

Barem 
f1nkkra 3 ( 11. 11. ) 

Büyük Millet Meclisi bu 
günkü toplantısmda mahsus 
bir kanun ile deYletin bir 
hak temin eden veya ser
mayesinin yansından faz
/ası devlete ait olan baaka 
veya müessese/er memur
larmm m3aş ve ücret/erile 
hizmete girişleri ve terfi 
usulleri halckrnda1<i kanun 
/Ayıhastntn ikinci müzake
resini yaparak kabul etmiş
tir, 

yas edilemiyeceğini ve mo hissedilirse gerek bize karşı 
dem hllrpta bizzat siville olsun gerek istiklallerini 
rinde ilk saf ta yer alacak- karan ti ettiklerimize karşı 
lanpı tebaruz ettirmiş ve olsun yapılacak tecavüze 
kritik ve tehlikeli bir de· mukavemet için bütün sık
virde yaşıyoruz. Biz sulh /etimiz/ teraziye koymağa 

seven bir milletiz. ~akat ı hazır ol"!a~ığımız sanrlm•· 
yanlış anlaşJ/masın. Lüzum sm demışttr. 

Hatay davam12 
münasebetile 

BEHÇET KEMAL 
ÇA(İLAR 

Türk Cumnrryetinin öz 
Hatayrn lfoavatana il- 1 kaynağtndan feyiz 11/aralc. 

hakı münasebetile Pazar ı Cumuriyet marşım yazan 
günü Belediyeönündeşehir genç ve ateşli şairimiz 

halkı toplanmış ve Halkevi 1 Be.hçet Kemal Çağlar Halk-

R · ·11 k t C IK. h evı müfetişi olarak evvelki 
eısı vu a ema ara an 

gün Rizeden şehrimize gel· ve öğretmen Hakkı Tuncay 
tara/Jndan bu milli zaferin 
büyük e'ıemmiyetini teba 
ruz ettiren nutuklar söylen 
miştir. 

Toplantıda Üçüncü 
Umumi Müfettişimiz Tahsin 
Uzer, Vali mit Osman Sabri 
11dal, Ko -qeneral Murntaz 
hazır bulunmuş/ardır. 

-~-.--

Mısır Hariciye Nazırı 
11nkara 4 ( 11. 11. ) -

Mısır Hariciye Nazın 11b-
dulfettah Yahya Paşa 
Bükreşten Sofyaya gelmiş-
tir Perşembe günü Belgrata 
gidecektir. 
-wı c 

Bulgar Başvekil 

Berlinde 
llnkara 4 ( 11. 11. ') -

Bulgar Baş vekili dün akşam 
resmi bir ziyaret için Berfin~ 
gitmiitlr. 

miş ve Halkevini teftişe baş 
/amıştır. 

Dün Ofa kfJdar sahil 
Halkevlerini teftiş ve ter ki-
ke giden Behçet Kemal 
Çağlar bugün şehrimize du 
necek. Ha/kevi iş/erile meş 
gul olacaktır. pazar günü 
Zef anostaki Halkevinin ku 
racağı pan11yirde bnlun11cak 
ve pazdrlesi Beşikdüzüne 

k•dar giderek tef fişini yapıp 
avdette şehrimizde bir iki 
gün daha kaldıktan ve ev
ce tertip olunacak edebiyat 
gecesinde konferans verip, 
şiirferlni inşad ettikten ve 
Trabzon münevverlerine çok 
istifadeli ve zevkli bir ede· 
bi gece yaşattıktan sonra 
Gümüşane. Erzurum. Kora 
köseye hareket edecektir. 

Genç ve kudretli şairi
miz Trabzon ilhamlannr. 
intıbalarrm şiir. ve nesir/er
le Yeniyol sütunlartna 11k· 
settireç~lttir, 

OLUŞLAR .... __ _ 
De • 

nız Bayramı 
1 Temmuz, Türk saldl ve 

limanları arasında gımi işletme 
hakkının yalnız Türklere ilİI n/. 
duğunun lastik edi/diai mutlu 
gıindür. 

Kabotaj lıaJ...kırnızın lanın· 

ma.u, şbphesiz, Dumluprnar'1rı 
ve lozun'ın muut v,. p:ırl11k 

nelicelnindtn biridir Fillırıkika 

Osmnnlı devlttinin bıiry-~:ini 

sırnaşık b;r sarmaşık k<1pla_y•p 

o"un tlini, kolunu bağl ıqan, lıu 
türlü gelı"şmeden alık·ıva~ kaııi 
tülasyorılar loztın'd"l t.ıc/i11i' 

edilmiştir. Ve lozan, Durnlupı 
nar'm zafer ve i.tiklcil bna•ıdır. 
192E le lrızaıı'ı imzalıyo• loı d 
Gürzon: ' ' lJırakın, diqordu 
Tıirkleri iktisoderı m ğlup "tde 
c•iiz. 

Bütün talıminler ve tertipler 
tersine çıklt; daha doğruru çı 

kardılc.. Heptinin kökli ~•e baiı 
benliğimizi k.1vrayışımızdır. 

Cumhuriyet le,. sonru, Türk mil. 
/etinin kafasına imparatorluğun, 

suyun önünde sürükl~Mn k it6/c 
vaziyeti yuirıe, suyu istedi~i 

yö~• çeviren Kemalizm şuuru 
lıôkim olmuştur. 

B• ıebtpLeJir lci Cumhı.ri 

yett•n ö11ce birkaç çürük. tekne 
den iba,et olan Türk ticaret 
/ilosu bugün binlerce ton kuvve· 
/indedir. Bu kuvve/in hu arttı · 

Esnaf ceRıiyetleri 
Partide •ilzakereler 

Şehrimiz eınaf c~miyetleri· 
nin ııahitai belediye talimat•ıa 

mesint mesleki inkişafları için 
bir müeyyid• korırılmasını tal•p 
ettiJclerini qasmıştık. 

Euı-elki glln partide vali •e 
parti başkanımız Sabri Osman 
Adalın riyaıefinde emniyet mü. 
dürü /lısan Güuen ve vilayet 
maiyet memuru bir tvplantı ya. 
paTak. bu meselenin hukuki ve 
kanu,.r cihetlerini ara,tırmı,Lar· 
dır. 

Liman İ$1etme 
Müdürlüğü 
Trabzon Liman işletme 

/ı1üdürlüğüne Kemal Tapu
cuoğlu tayin edilmiş re bir 
Temmuzden itibaren vazi
fesine başlamıştır. 

Eski Müdür Süleyman 
Mahir Durukan ve Değir
mendere muamelat memu 
ru Yakup kadro harici ka/. 
mışttr. 

Kadroda başkacı deği 
ş :klik yoktur. 

,.._.........-..... ----
Basın kongresi 

ltnd:ı tıl" art'IC?ğında lıiç $Üf''' • 

qo~lur. Genrş S"'lılllt.rimi: bizi. 
bunrı mt>cbıır tutuyor. /iıt•y t; 
ve ,,ıeclıuriyetlf'rimı.:.i çnk İqi 

biliyoruz 8.:ışarma encriimız. 

İ•t. SOllS•IZ,Ur. nn beş yıldan 

beri olduğu gibi bıın•lıın sowa 
da lıiç t>f.:,iJmi11eo bir hızla im. 
kcinlar 9a,alm ık ta d"v 1m ede 
Cl'ğ• ı; At.:ıtürk'ıin ar.im la nastl 
ı;ıirıimfişçek /11önıi'rı,in ardınd r 
da ögl{' inanlı f•I' $Uurlu olarak 
yÜrıİql'C" gi ::. 

1-1 ılkwimiz, çok qnln./t' 
olarak b11 şert>fli gıinii kıı.t lam.:ık 

için lir program lıazırla'71 ştı. 

I Temmuz günü -l~n.z kıyı· 
su.da yapılan gJ,t. rı ile ub 
h"tırayı yaşattı'<; falı:ut bu prog 
ıamla gtıpılun ilk deniz bayTamı 
scrıı.11oram. Bund m sonra gapa 
cuklaflmı:, efoette, bu darı daha 
c >şkun ve purluk olacaktır. Dt:r:i: 
kıywrıdıı oldug Jmuz halde 
denize küskün gibiyiz.. Bazan 
giinl1rce de11izin yüz.ünü görrrıe. 
dlği.-ıiz bile olugor. /Jıı, herhalcle 
devam cttirileclfk bir fJuziget 
değildrr. Cum.ırt:!sİ günü gördük 
bir çok kabiliyetli gençlerimiz. 
var; fakat v.ısıta azlığı kerıdi. 
/erini Jalıa iyi ydiştirmelerine 
engel olmuştur. 

Hakkı Tuncay 
- Arkası 2 d-a -

İktisat 
Müdürlüğü 

Vilayetimiz iktisat Mü· 
düdüğüne Giresun lş Dairesi 
Bölgesi 11miri değerli Hu
kukculanmızdan 8. Necdet 
tayin edilmiştir. 

Müdür Vekale.iniyapan 
eski iş dairesi amiri B. Said 
Nilin nereye tayin edildiği 

belli değildir. ----
Gidenler 

Be~ediye yazı işleri mü
dürü Omer Kazancel, Be· 
Jediye azasrndan qenç tüc
carlarım~dan Cevdet 11kçay 
iktisat vektıletı şehnmız 
kontrollerinden libdul/ah, 
hakim muav in /erinden 
Bayan Sabiha. Kız enstitüsü 
müdürü Bayan ft1e/ahat 
TırRakcı tan ile evvelkı gün. 
öğretmenlerimizden qenç 
şair Bayan Samiye Ya/çm 
kar•d~niz/e lstanbula git
mişlerdir. 

Değerli, emektar bir 
ötretmerıimiz 

10 Temmuzda llnkarada 
toplanacak olan basm kon
gresinde Trabzon matbuatı. 
m temsil etmek üzre qaze
terrıiz sahip ve Başmuhar 
riri Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
murahhas seçilmiş ve bu 
gün Erzincan yoluyla ltnka 
raya h•reket etmi~tir, 

Bugüne kadar binden 
!azla talebe yetiştiren. bu 
memleket irfanrna. kültürü
ne büyük hizmet edeR. ilk 
öğretmenlerimizin eski ve 
emektar bir uzvu :ılan B. 
Lütf ii Bwutay uzun müd. 
det tedavi edildiği lstanbul 
dan tamamile afiyet buJa
rbk şehrimize dönmüştür. 

Kıymetli maarifcimiıe hoş 

geldin deriz. 



Sovfa 2 

isten Nise,, 
Köylülerlt! muhtelif mevsu

lar iizerinde"-i hrrsbilıaller sona 
ı.rdiktuı sonra, etrafı tetkik et. 
m ek imkôr.11 ı kazanabilmistik. 
Bütün güzelliklerden daha güzel 
bir ıistünlükle, yolun /,ilimine 
rostlıyan yf'myt!şil bir çemenlik 
gözümüz ü, gö1tlümüzü kenıline 
çekmi~ ti. 

Dut ağaçlarının gölgel•Jiii 
bu ger, bodur Lir trpenin heme:-: 
k öy istikametine düşen etezi idi, 
Hunun yola açılan kapısında 

ı hir çeşmele•ini kııkandtra• 

temiz bir hayrat çeşmesi tıardı 

ki, duru, tatlı v e buz gibi suyu
ı. u büti.n cömertli~ile tıktllyorJu. 

Köglü[e, in tausiyesi üzerirıe 
hepimiz, açhğımrzı unutarak bu 
(abı lıaynttcın) k ana, kana içtik. 

H ublu tepesi başlı başrna bir 
t..ıh!odur: iki tarafı k öyün genç 
w manc ve orta t:ırafı ise, m..ır, 

p,.mb~ ve krrm1zı çiçekleri gu· 
rırrla trışıya11 park y avrusudur. 
Şu kadar 1ıar ki, bu prırk gıizel
liğini de, inrizammı da insan 
eli değmeden, tabiattan almıştır. 

Kora/fon , b11rasm1 gördükl,.n 
sonra (Hubla} mlını (Kutlu) ola
rrık değiştirmiştir, E"et, bu te 
miz İnsanların, hakkını arama
s: nı, derdini dökmesini bilen in 
sanlurrn bulunduğu bütün Hub-

Köylerde toprak 
tevzii 

Kış fle sonra sayım iş
le1i mü,.asebetile /cısa 6ir 
müddet teah.hura agrıga11 
toprak le ;;zii işlerine ha~
lanmıştır. 

Dün sabah Defterd•r 
Reş~d. j andarma alag Ko-
mutanr Tahir Baykal, Zi
re. et, topu v« maliyl!dtn bi
rer memur muhtaç kö1lüle-
r~ toprak ltrvıi etmek üzre 
Srım12rrıkıay a gitmiı tfe 
gelmişlerdir 

--~~ 

Türk - A1man ticaret ve 
klering anlaşması 
Şf lı rimiz.ı Keltn maliı 

m~fo gö ·t.. müddeti "iustos 
lonunda bittct:k olan Tarlc -
A lmcn t .'ca1et fJe lr.lerint 
mı/aşmas1nm genil~nmesi 
husnı:ıntla Ankaratlo Alma11 

sefareti vasıtasile 6au te
maslar yepı/m rılctatlır. 

10 
lular elbzt te kutlu 'Veya mutlu 
olacaktı. 

Buralar, yalnız tabiatan iÜ 
Zt!l eleği/, aqni zamanda in$an
larının çalışkan, becerikli, / a~i
letli VI! ;yi ahlalclt olma/art do 
lagısilc billıassa lıatırlanmaga. 
iftihar edilmeğe değer kıymel ve 
mevkitl.dirler. 

Maarif mesıurunun tesbit 
ettizi fJiılc' alardan bir ta11eıi. 
•hlak '1• Ja~iletin Jilt!gelen ifa· 
desiıiir : 

Anlıarlı lcögünden ScaJet 
aclrnda hir kadının üç baı hay
vanı oltfuğu halde kö.11 muhtarı, 
.<:ayım memurlarırıa hu nasılsa 
bu icadın namına iki inek kay 
detti rmiştir Vaziyeti hnber alan 
saadet, doğruca nahiy,.ge giderek 
malının verguını v ermekt•n 
(ıici2lenmediğini) üç ineli fJarlcen 
birinin ketmedilmesi1ti kabul eg
liyemigeceğini "" bunun defJlet 
hazinesinden para çai11Nk demek 
olduğunu 'Ve hayvanının temi~ 

memesinden süt yerini! irin sa

ğamıyacağı nı ıöylem fş fJe yan· 
lı,Iığı düzelter•k köyüne dönmüş. 

Bu oe bu:ıa benur i,Jeri 
dugrnrık veya dinlemekten zevkli 
bir ıey tasaufJur edilir mi ? 

Çulha 
- Soun vıır -

Fındık toplama 
amele günlüğü 

Bu yıl fındık Bcr•ketliJir. 
Fiyatlar henüz malum değildir. 

Mahsul bert!htli olunca 
günlük işi d• /azla olacaktır. 
Yani işci on günde bitireceği ili 
'20 günde bitirecek, ona gö· e 
yefJmfge tenıin edecektir. 

/ş dairesi yeri11e kaim olan 
iktisat Müdürlüiü bu yıl için 
mrntakalara göre amele yevmi 
yesini gerek amelenin fJe gerek 
mahıı.ulün v11zıyetine göre mü$ 
tahsilin de men/ aatlrmna rıgar 

şekilde tesbit fJe ildn etmesi 
lazımdır. 

Alôkadarlar bu mevzuu 
işlemelidir. 

------··-
Gram of .1n Gürültüsü 

Bt!ledfgl! parkında gramofon 
gürültüsü, aJi şa,kt t1e türle! 
lerden halk sinirltnmekte dır. 
Fasılasırca $İnirl•ri, kulalcforı 

tırmalana•, istirahat/arı bozalan 
halkı d ü ş rJ 11 m e k Jotru 
değil midir ? 

~a:a:a.~~-... ~--aııl:aa:.ta~--. 
~ !"~ol' un Edebi T cfrikası 12 ; 

1 aradeniz 1 
! Hikayeleri ; 

~ • * Yazan Hayrettin Ziya * na J1 

cağını anlamıştı, Göğüa gittikçe derinleşen, derin
leştikçe denizle karışmağa başlıyan maviliğine bir 
kere daha baktı. Batı tarafına kıvrılan burun, ak· 
şamın dumanlarına gömülüyordu. Yan yatmış iki 
yelken o yana kayıp gidiyordu. 

Yine içini çektı. Arkadaşının koluna girdi; 
evine doğru yürüdü. Gözlerinde iki damla yaş, du
daklarında birkaç kelime tariyordu : 

- Yarsız kalası İstanbul. •• 

Yayla Davası 
rn .. j .ıodarma ltumandaaıaın .iefterinden : 

Çiftdam köy lülerile Budaklı köyHileriain yap• 
tıkları .kavganın tahkikine gittim. Milşterek yayla• 
ları olan Otlukta bu iki köy halkı «sizin hayvanla
rınız otlıyacak, bizimkiler otlıyacak ~ diye birbirine 
sopalarla, yabalarla hücum etmişler. Bir köyden üç, 
öbüründen beş yaralı varmış. İçlerinde bazılarının 
yaraları da ağırca imiş ... 

Vakayı iki köy halkı hükumetten, jandarmadan 
akladı. Çiftdam köyünden bir ihtiyar ihbarda bu
lunmasaydı bir yerden öğrenemiyecektik, Bu yaşlı 
dam, masanın yanına ıokularak1 ~eyecanla baiırQıl 

Bir Te.ı . muz deniz bayramı 
Üç tarafı deni:de ç wrilmiş \lir . torlug-un S?"1&flet ve dalalet devir. 

yarım adı üzerinde oturuyoruz. ' l<•rinde bu Ata <tiyueti unutulmuş 
Bu itibarla c ıtrafi durumumuz ve ihmale "Q°rtı mıştır. Osmaulı 
· b d · · b' "il t' ı ııltaı:ıdıoıo en azawetli devri olan 
ıca ı enızcı ır mı e ız. : 

D 
.:f 1 Kanuııu zamanında Kaputaj halt· 

eniz daha şamil ID<\D& • şu larımız temamile ecnebilerıı dev· 

inıanlarıD ve milletlerin hıya_t.ınıi_ıı '. rolunmuşhır . O tarihden Cumhu. 
çolr: büyült rol oynayan tabu bır riyet devrine !tadır d enizlerimizin 

nrlıktır. Malumunuzdur k.i ille ha- ticari sahada hakimi ccaebiler 
yat ıudı başlamıştır. llk hayat olmuştur. 
ıuda başladı2't gibi illı: in1&0 m~ Muzaffer ozan barışılc her 
doniyetinin fılizleri de ıu başla- ııevi lr:apitülaıayonlardan lturtulaa 

rında eleniz kıyılarında ' ücut milletimiz denize deni.zcilite ait 

bulmuı . altar ıular ye denizler bütün hak:larını da geri aldı. 1~ 
yolile dünyaaııa her bucatıH yıl ııihi ltıu bir zamanda 0.•manlı 

hüku::aetindeo devral~ıjtımız çürüle 
yıyılm ıştır. 

d çarıW; ııemilerio yerine daha mü 
Milli tarihimiıiıı tetkikin e 

keınmellerini lrnydulr:. 
ıörüyoruzki büyüle lcuralı:lılttan 

ıonra Ana vatanı terk. ve oradan 
muhtelif kollarla gÖf mec'-ıu. iye-

Tonaj itiharile ticaret filomu 
zu artırdık. Deniz t icaret filomuzu 
yenilerle talcviy~ ederken harp 

tinde kalan Atalarımız Sümer, gemilerımizi de 111hillerimizi müda 

Elim, Eti medeniyetlerini lcurdult l faa ve muhııfaza edt'celc lı:udl'et 
ları yerlerde da D.oa su başlarında ! ve k.ab~liyete yükı~ltmeyi hiç. bir 

ı · ı d" V b mcdeaiyetleri zam ıın ıhmal elmedık. Ve etmıyo 
yer eşmış er ır. e u le k d 1 ruz. f.vet Atalarımızın bize aru::.a 
Batıya Doğuya yayar en ara a . . . . . . d ' . tan ettığı der.ıı sevıııunı ve e 
yiıio nehir ve ırmak boyl.u ı, dığer nizcili~ ruhunu yültseltecı-ğiz. Hi 

cepheden do deniz yolunu takip liyor ve laldir ediyoruz lci · deniz 

eylemiılercHr. Daha ortil Asyadan bir mille\in ilerleme vo yüluelaıe 
baılayan Atalarımızın bu ıu ye ufuklarını açao bir vınlılttır. 
denizi sevme ve taltdir etme ıi· Ufu.lflar ufuklara açıldığ'ı gibi de 

nizde ve deeizcililtle iti ilerleme 

Belediyede 
Belediye R iıimiz Bahr i Do 

ğanay, yanında Belt diye fen me
muru olduğu halıie pazartesi JrÜ 
nü Ö}ledeD evvel ıon tecrübeai 
yapılacak olıa Hacıltasım ıu bo
rularını ıörmüş, orada buluıaup 

açılan çukurların o'den fimdiye 
!tadar kapaodığıaı aoranlara va· 
ziyeti izah etmif ve lağım taınir

lerioio su tirketi ta rafında delil, 
Belediy(C.! yap!ldıtını , yol kıyıla 
rına yı~ılan taş , topratın dahi 
ayni şeki lde Beledi yece kaldırıla· 

ca~ını ilave etmiştir. 
Bundan sonra Atap!!rk ve 

Uı:erpa ı k çalışmalarını ıözdeo 

reçirip direktifler ver6D Belediye 
Reiıimiz oradan Asri mezarlıta 
gidcrelc otlarının bir k.ıamı temiz 
letilııı iş , bir kısmı de temizletil
me:cte olan yerltrİ ı örmüş ve 
ewirler vermiştir. 

Ôgreo.Ji~iıııize göre eıki me 
zarlıklardan çıkarılan ve tarihi 
kıymetle ri buluadu~u muhakkak 
elan me.zar ta~ları ~s.aslı bir hı 
nift~n ıeçirıldikteo ıonrat Aıri 

mtzadı~ın ııluvu di pleriııe saı?lam 

bir tekilde sı ralanacıktır. Bu 

Deniz Bayramı 
- Baştarafı 1 de - • 

Trabzonda. Bel~di!Jenin 94' 

pacağı bir istikrazla plrij M ili 
plôna alınmalıdır: En /,Jguk 
hagat &l!fJklıırinl d•11i~ sorar• 
J,niz kıyılarında tadan inıorı· 
lara, sinemalarda ıörüp i111re•· 
mekten artık lcartalmalrl}11' 

sporlarına çok ehemmig•tlc ıa· 
rılmaltyız. Burada futbo/dafl 
ziyade deniz sporu ileri o/malı· 
Jir MefJcut lc.ulüplerJen, bifmıtfl 
'-açının kiki orga güzmc ı•nJalı 
fJarctır. Bu işle esaılı bir orga· 
nizasyona ihtigacırnız var: /lk. 
öne•, bu İlfen igi anlııan birittl 
bulmak lcizım. Kulüpler bu"" 
yapamaz ntı ? 

/gi nigetinJ•n, vakar fil 
ciddiyetinde11 büyük baf'ırılll~ 
ümit ettifimiz ge11ç tıc kıımetlı 
Valimizin, bu husu•ta delaletlı· 
rini dileri&. 

Kaçılamaz 
Crmiyrt içinde h•r f«rdifl 

bir öd v i vıırdır; biında11 Jcaçılı· 
maz. Ya k.munurı ga göreıuıllfl 
kurdu;u çuçevelerl~ bclirtilıfl 

<Ju ı etle ltıvmctl i bir Dl"Zıır taşları fJazi/e bağları içtimai fJicJoflıfl 
lcollekııiy,,nu elde ed imiş o l: cıslt dileğilr megdana çılctı;ınJtıfl 

tır. kuhaldırlar. /$öyle olduja Jııl• 
yaseti uzuıı asırlar devam etmekte 

ilten Üs•anlı laıparatorlu~un"n 

Çalışkıı n Belediye Reisimiz Je kendilerinde tıazfle ,.,,,-
ve t nkamüllerin her mrrlaalesi ı k - ı / ı.. mezar ı taa ıoora çop atı an yeri g~lıımemiı olanlarımız ekıİ" 

ltuuluş devirlcriııde de hı.mu 

muhafaza ey1emit falt.t lmpara · 

do parlak istikballere açılır. b · d - Ü t-ve gaz aneyı e rorm Ş ur. ı değildir. Böyleleri &aman sat11111 

Sözlerime nihayet vermeden · · -· ' 1 yan çizt!rl•r ae çerçl!tle Jııı"' 
üç tarafı denizle çevrilmrt bir Değirmendere çıkarlar. Atapar/c'ın çiçek kah· ' vatıto parçeıı izorinde oturduğu· 

Fındık rekoltesi 

tesbit heyeti 

Ko .. p .. u··su" ramanı bunlardan biridir. 
•uzu tekrarla'l'lm. Ve ilave ederiır , 
k.i ço~rafi durumu bu şek.ilde olan Geçe11de de yazmıştık. De- Başka bir oluı: ··· Kcuasınıfl~ 
bir vata• üzeriade y• şaıaamız ğirmendere Köprüsünün d f lcögünd•n ... il• lcöglü .. •'1le111"el 
Atalarımızın bir zamanlar ulaştılt- ti deki bi k k / y t!; t j lcarar fJermişler. Bir çolc Hrldk' 

939 mahsulü fındık r4kolte

siai trsbit etmek üzre tPşekkül 
•den heyet etJfJellci gün şehrimiz

den Hıopt!ge doğru hareket et 
miştir. 

se~lcr" r or a rıgu yı 1 
• ! lar güzünden nikah ynpfJmaJatl 

!arı yüee ve parlak. istilcballere mıy . 1 . • it 
eri:Jmemizi e'Dretmek.tedir. T•hlikc aruden lıu k orkulu . ı bırleşmışle~. _Aradan 6 l'f 11~~f· 

Ô~retıııea Haean Fııhri ~un yaptırılarak t .. h/ikenin önii- ı "e araya ılcı çoçulc ıırmıı ~ 
Ôskaynalt ne geçilme.sini dileriz 1 Fakat •rkelc, Jü;ünfÜZ ol 

- -·--- ------------------ ı yuucıga ihanet ediyor, eşini fi 

Y 1 A d j çocııklarını balcmıgar. KaJıtl 

Heyet ıu zefJatlır: 
e n 1 a m mahkemeye başv•ruyor. Erlcekl'" 

yuı1aya neden sadık kalmoJıl' 
soruluyor ve aleti hemen !Japtr1'1

1 Ticaret Odaıı Rei•i ve f ın 

Jılc satış Kooperatifi miidürü Atıf 

Saruhan, Borsa Komiıeri Hamid 

Hatip, iktisat Vekaleti Trabzon 

ihracat Baş Kontrolörü Nazım 

Zıya, fıtıdık ntütehassısı Kazım 

Bulutag, Borsa ikinci reisi Hasarı 
Yanlı, Borsa mubagaacııı Celal 
Ömer Baş, tüccardan Ali Peşe, 
Mutafa CifJelektir. 

Yeni Adam'ın 235' inci sayısı çıktı. Bu haf
talık fikir ve sanat gazetesinin bu sayısında 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hüsamettin Bozok, 
Suphi Nuri, Necip F azil, Fuat İzer, Yunus 
Kazim. Nurullah Kazim, İlhami Bekir, Burhan 
Esen, Selmin Siber ve Gülsün Sedetçioğlu 
İmzalı yazılar ve resimler vardır. Ayrıca hafta
nın fikir ve sanat haberleri de bu sayıda yer 

bildıriligor. Bt!ibaht btıbanın&I' 
vabı basit: - Ailemi geçindir•tfl'' 
yorum, nilcala yapacak param JI 
yolc. 

Baba kaçamak yapıyor, fok'
1 

kaçamıyor: Dinlegiciler arasın~~ 
bulunan Halkevi başkanı, 11ik' 
masrafının HalkefJi tarafmd,
ödenecejfni • Öylügor. 

Heyet Hopede.,. Jönüşie 

Vakfıkebir semtine tidecektir. 

Relcolte hegefilı tetkikinden 
ıonra a11laşılacolctır. 

almaktadır. Yine bu sayıda büyük bir edebi
yat anketi açılmıştır. Yeni Adam ·ı bütün oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Anne memnun olrıgor tobi'" 
Herhalde baba da fJa&ifc ö11dll' 
den kaçılamıyarafını anlam•ı"'' 

lıi bir öruelc J•fil mi ? () 

" Hakkı Tunc~ ~-
Bizi kurtarın bu dertten. Evlatlarımızın 

iniltilerine dayanamaz olduk. Yanıyoruz. Allah, Allah! 
içimiz yanıyor oğul, 

Boynunun damarları kalın mor çizgiler çizerek 
katılaşmıf, fırlamıştı. 

- İçimiz yanıyor kumandanım. Her yayla za• 
manı bu. Doksan yaşına giriyorum. Kendimi bildim 
bileli ya bizim köyden ya onlarınkinden her ıene ya 
bir ölü, ya birkaç yaralı veririz. Ne yapalım ? Hay
vanlarımızı yaylaya çıkarmasak açlıktan ölürüz. Çı
karsak başımıza bu haller gelir. İllallah. İki ramın 
( rahmın ) biri ••. Bu işe ya bir çare bulun, ya öldü
rün bizi. 

- Her yıl vakalar oldu dedin; kayıtlarımızda 
böyle bir ıeye raslamamıştım. İlk defa senden duyu
yorum. 

İhtiyar acı acı güldü. 
- Doğru ! Hükümetin haberi olmaz her zaman. 

Ölüm falan olmadıkça kimseye duyurmayız. Birbiri
mizden korkarız. Yaramızın kanını içimize akıtırız. 

Tahkikat yaptım. Çiftdam köylüleri "Yayla 
bizimdir" diyor; Budaklılar (bizimdir) diye iddia edi
yordu. iki köy de mülkiyetlerini ifade eder ne bir 
veıika, ne de bir hüccet gösterebiliyordu. Dedeleri· 
nin buraya nasıl sahip olduklarını bir takım hika
yelerle iıbata kalkışıyorlardı. 

Yayla iki köye yetebilirdi. Fakat hasımları 
olan köylerin iyi geçinmelerine, hayvan sahibi olma
larına, çarşıya yağ küleklerile kollarını sallıya ıa.1-
lıya ıitmelerine tahammül edemedikleri anlaşılıyor. 
İki köy araıını herşeyden evel ezeli ve ebedi kıakanç• 
lık hisleri açmış, iju hisleri ağalıkla geçinen bir aile .. 
pbı kOrOklediiini anl11ıdtm. Köylerin bundan ba ka 

EZ 

f yaylaları yok. Civarda tek bir yayla var. O da ai•' 
lıkla geçinen bu ailenin. Köyler arasında ihtilaf çt' 
kar da birinden birisi üstün gelirse öteki köy ballıl 
hayvanlarının aç kalıp ölmemeıi için bu ailenin taplt' 
lu yaylasına iİtmek mecburiyetinde •.. Bu aile iki Jı61 
arasına bıraktığı nifak tohumiyle her ıen~ bir oıilr 
dar para ıahibi oluyor. Sığır ve koyun' baıınd~ 
muayyen ~ir ücret, yaylakiye alıyor. Bu ücret ek~ 
riya hayvanın beşte, altıda biri kadar yükaek bit 
rakam tutuyor. Ailenin yaştyan büyüğü, bura tabirif 
le ağa, zekasını nekadar çok gösterirse köylet1~ 
arası okadar çok açıhyor ve karları o niıbette ço 
ğalıyor. 

Köylüleri yatıştırdım. Yaylanın bir tarafıısd~ 
bir köy, öbür tarafında diğer köy halkı, hayvanlaJ'ISI 
otlatacaktı. 

Dostum ihtiyar, beni, yayla hududuna ~~ 
geçirdi. Fakat ne garip 1 yüzünde sevinç iz~erı g , 
müyordum. Sebebini merakla sordum. Artık miıı•,ı 
nı öğrendiğim acı tebessümlerini tekrarladı. 

- Kavgamız yatıştı zannedersin a bey l Ara.-ı-
bundan sonra daha çok açılacak. 

Hiddetlenmiıtim. 

- Ne münasebet ? _...aıf 
Tabiat tarafından duyulmaktaıi korkuyor .... 

gibi hafif. sesle konuşuyordu. dİ• 
- Ismail ağa durur mu ? Neler yapacak ıiOS 

Şeytanın hatırına. gelmiyen icatlar çıkaracak. ı 
Güldüm. Ben ~üldükçe onun kederi deriolef t ' 

• 
~ llrkısı var -
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l{umeli taraflarında " Teleme ,, denilen bu 
~~tıir yaz başında koyun sütünden yapılır. Bu 
~tıir bakın nasıl yapılır : 
. Sut mayalanmadan evvel, az bir zaman için, 

~tl bir yerde bırakılır. üzerinde hasıl olan kay-

sülünü mayaladıktan sonra beze doldururlar ve 
süzülmek üzere dört ucunu bir ar~ya get irirle~. 
Ondan sonra yapılacak iş bu bezi bir yere as
maktır, fakat Rumelililer böyle yapmazla~, yani 
asmazlar Dört ucu bir araya getirilen bezi doğ
rudan doğruya yere çayır üzerine sererler ve 
tabaha kadar böylece bırakırlar. Böylelikle pey
nir tamamile süzülemiyeceğinden ziyade okka 
çeker. 

~t•n bir kısmı alınır. Sütün kalan kısmı ma
~tlır. or icra dairesinde.o : 

tl rlik ede ıer uıtı ma şrtnı•n"'7 
okumuş ve }ıl, mı u n n Orııut u ıuuş 
ve bunları temnın• :ı knbul etmiş 
arl ve ıUbnr olun..ırlnr. 

. Ancak sıcaklığı 30 derecede iken bir saat 
~de peynirleşmek üzere mayalanacaktır Bir 
lte hasıl olan peynirler alınır, bezlere veya 

Aı;ık Arlırıııa ile parA} n t;e\·rle· 
oek gnyr lmenklün ne oldUl ll : 

Muohedıın bir bab lı <ı ae a r~n 
11 ipoteldi 

5 - Tayın cd len zawaııd ı gııyri 
wı·nk uJ ilç c1ı.ıfıı tıı.ı r ldrnt n soıır ı 
eı.ı ı;oıı: artırau ıı iha ıtı t'<Jdı • An(' it 

artırma bcdtıh muhammen ıymttın 
y11.ıdo )' ctınlş beşinı bul ıuaz vel a 
satış iete~ eoln alacıı.,.(ın rı.ı~hanı olan 
diğer ııı eııklllıır bulunup d. berJ ı 
bunlan u o g.ı.yrl menkul ııe tLnuo 
edl ııııiş alncukJnrı ı mer u ı'ld ın 

~t dalından yapılmış sPpetlere veyahut kalın 
~,~ tenekeden yapılmış kalıplara dolduru1ur. 
1 kalıpların dibi delik, deliktir. 
, Buolardan hangisi olursa olsun maksat pey
~ Süzülmesidir. Bir az süzüldükten sonra ar
~eynir olmuştur, s:ıtılabilir. Gördünüz mü, 
1lrnası ne k:adar kolay ... 

Bunlar üç, üç buçuk okka koyun sütünden 
bir okka peynir alırlar. 

Bazı yerlerde süt muyalandıktan sonra hasıl 
olan peyniri sabun kalıbı gibi dört köşe veya 
yuvarlak kalıplara korlar, o suretle satarlar. 

Oa yrl menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı, nuııııtrası : 

Borçlu <inri A li o. Hacı Pıı ş :m•n 

cı. Mehmet namına şu!>at 93 1 te., 

ve 2J no 
takdir olnnan kıymet : 

350 lira 

r zl&} a ı,;ıkmar.tiıı ~n çok artır l ın 
hıahlı uııu ba ki kıılmıı • n:ıore artır a 
ou boş gnı.ı dnha tt.wdıt vo onlıc,inci 

f• 

~umelide bu peyniri çok yaparlar. buranın 
~ileri fazla peynir elde etmek için akşam 

İstanbdda bu p eynire: OiJpeynir, kirliharıım 
peyniri, çayır peyniri derler. Çok makbul bir 
peynirdir, fiati yüksektir, karlıdır. En ziyade tatlı 
ve hamur işi için sarfolunur. 

Artırml\nın i1pılncağı yer, ~n ıı . san t 
Of lcl'a dtlre:1I ô ıU u<I .. 

4 -8 - 939 Cu·u gü n:i s •at 10 
t • hbu gayrlmenlı:u!Qıı nr tı r'llıı 
ı;arlnamıı~l 5.7.9;rn tnrlblrı 1 m i tlbıı 

riD 9::19·9S No. ile Of lc•n 
daireıılnio mu yyeu numııru· 

gün!l aynı ıınuttıı 
ya pı l uc.ıık n rtırrunda, t ııaeıı salış tı;to
yıınıu nlucagına rQı;.ltuıı olıw d!gcr 

ıı.ıucaı l ı larıu o ga_, rJ Wt.uıı.ul tlc temın 
odılmış aıu.ı.ıı.kl .. rı .aıecııı • .ıudau fuz ıa 

yıt çı•uııuk şartil " ı .,ok u, tırııı:ıa 
ıu:ıle eJlllr . l'HI) lcı lıır bedel eldb 

edılwc:ı:..e ihultı ) pılauıuz. \ e ı;alış 
uu~oı utı~r. 

KCVlblbl 
~ar deş • eru z 
~alkevimiz 9 Temmuz 1939 pazar gunu Kavala kah vesile 
' 0nündeki düzlükte bir dernek kuracaktır. 
&\t derneğe bütün köylü ve şehirliler davetlidir. Orada sızı ilgi
ltndiren Temsil, Konferans ve söylevler verilecek ; bandomuz ve 
~~ heyetimiz güzel havalar çalarak sizleri şenlendirecek ; spor 
solumuz size müsabakalar yaptıracak, milli oyunlar aynatacak : 
Osya} yardım kolumuz SİZİD hasta)annızı muayene eserek iJaç 
d~~ıtacak. Kitapsaray kolumuz size gazete ve kitap dağıtacak, 
Sı~e çok faydalı bir gün yaşatacağız. 
~gün bayramlık elbiselerinizi giyerek çoluk çocuğunuzla, erkekli 
&adınlı Kavala meydanına geliniz. Burada parasız eğleneceksiniz. 
lltada ayrıca bir de kilçfik pazar kurulacaktır. T rabzondan 

tsnaf oraya her şey getirecek, sizinle alış veriş yapacaktır. Siz 
:~ oradaki pazar için satacak mallarınızı getiriniz. Hem gezer, 
~rn eğlenir, hem de ticaret etmiş ve eksiklerinizi tamamlamış 

, ~h.1rsunuz. Unutmayınız temiz ve muntazam o~arak çocuklarınızla 
~eliniz. Halkevi sizi orada karşılayacaktır. 

. Evrakı Matbua eksiltmesi 
~et Daimi Encümeninden : 

'"-le/cet Hasta11eıinin ~39 yılı ihti!JGCt olnn 22 
•t'tı'•/cr matbııanın m•hamrntn bedeli •IGn (210) 
'·e,.;,.cl~n 21 ıüıa mitldetlt açılc tksiltmtğe lconul-

1ıı~ l.fqVQ/c.fcat teminatı 15 lira (75) kuruştur. 13 7-939 
t 
f hta,. perşembe günü saat 15 de Vilô.qlt malca. 

~1~ 01'laraacalc oltın Daimi Encümende ihalesi gapı
\tt lıtt!/clilerin mufJaklc"?t tcmin:ıtladlt mtzkii,. gün 

q Erıcümene mrrr.acaatl11rı . 24-28- 1- 5 

~ıd· Saman eksiltmesi 
\ı,fi1'ie Encümeninden : 
lt3~te Tanzi/at hagva 1larının bir senelik ihtiyacı 
~,;·O) /ci[,, ıam•n elcsiltrn• usulile mubayaa olurıa
\e11 IQ/iplcrin 18-7-939 ıalı günü saat 14 de 

ııf t htii.,aca11tl•rı ill.ıt •lunur. 5-8 -12- 7 5 

~İ· ~~bus lastiği eksiltme temdidi 
ı. ~~ye Encümeninden : 

'e•~Ye Oto/niılerin• (6) dış (6) iç lastiği mahagaası 
le,_,/ 1- /-939 Salı giinüne lcatieır (10) gün müd

l>t iı •tlilJiiintlen taliplerin aqni ıün oe saat '' 
'nı ıruir,_c.ıaıl .. rı ilan olunur. 

llôn 
Defterd2 rlıktan 
Kasım"~" n:ıahallesiııin Uzun 

sokakta 129 numaralı diıklcas:da 
•araogozlulda icrayı aan'ııt etmek. 
te i ten terki san' at ederek h len 
mahalli ikameti mechul bu unan 

Ourıaa o~lu Hasan Şahin aaıaına 
15 11-937 deD 1·1·938 tarihine 
kadar 938 seneıi için 10 64 ru 
marala ihbarname ile 2 liı a 16 

kurut kazanç ve 43 kuru~ bub. 
ran verıisi tuh edilmiştir. 

lı bu ilin tarihiaden itibm·n 

bir ay zarfında itiraı ediloaediti 
takdirde mntruh vergi katiyet 
lı:eabedece~i ilsn oluu11r. 

llôn 
Defterdarlıktan 

937 senesi için namına tı\rh 

oluaan 6 lira 54 kuruş kaza.nç ve 
1 lira 31 kuru; buhran v -rriıin:ı 
itiraz eden Iılcender pışa mıbsl
luiain Çö.'Dieltçi mevltiinde 28 

auıııaralı dükkiada maranroz.!uk 

yapan ve ha\ea mahalli ikameti 
111eo11ul buh.ııaaa OııHı Softr oı· 

K8zım BULUTAY 

il ası 
unda h<ı rkeain ııorebllmes! lı;in a
çıktır. İlfında yaxılı oınndnn fnı:lıı 
malumat almak isteyenler. işb<1 şart-

t> • ün1 r1 menkul ke.ıılliSAuo lluue 
oJunaı.ı kımııtı derluu '\Oya ı.;nı;;n 

nameye 989-98 do~ya nuıııaruıı ı ile 
wcuıuriyellıniu murııcıuıt etmelidir 
2 • Artırmaya i ştl rAk 1.;ln yukıu-da 

Trabzon "c ·a m~murluğ'undao : yıuılı kıymaUn y!1zde yedllıuı;uk 

m !illlct içiud ., pa•a} ı vcrm z Iı.nle 
kbrarı tc:ısnoıunarıı~ .ı;. ndiSJuJ n e\ \•el 
> n ıı::ıı .. ıı. uık.Utto uulu..ı u ı.tın.ı ur .. t..tm.ış 
uıaugu lıcdtıüc nhnuğa rı-'41 oım z 

Yomranın Kocaba kö vündeo niıoolinde poy vcv u m:l ıt hl r han 
kanın teminat uıektulıunu tovdi e6e VC)'o& buiwım:u: ıı hı:smc.u o .oq (;Jn 

wudd tıtle ar .ı ruııı)n ~ıı.;ıı ı ır. n ok ~follıı Kıbar kızı Ayşeye -tD1 lira caklir· \1:.!-1) 

ve n yrıc~ m:ı !'luıf v ermeklr: borç 3 • lpolek snhlbı alacaklılarla diğer 
al8.kadarların ve i rtılıık hıtıı:lu &nbıp 

• r' \ 

artırıma ılı •• ., 1;;ad.r. ,,.1 , 1 rn ara 

lu L~r.l" aıı i bala köyündea M"lkoç ıerlnln ga yrimekul Qz;,rlndekl hıık- "ılrntlııkı fnr il Vtı g1: .u , JJuı r iı,,ınde 
)' u:ı:u .ı °"9Udil uc::oa,ı.ı oıuuu.::.ıı: tıu~ Oi{lu M ı st l\ f.ııııa borcundan dola. larını hııilu&Ue fal:z. ve muı>rufıı dair 
vu dıg r zurıırl ıır ayrıca hOk n 
hzıc.ıt ı;;ııJ m111i111ıa..ı w u.u .ı . ye ı.ıı.n lA-.:o 
ııhcıdau tal.ıı;il o.unur. nuıddo (183) 

ya s11tışa çılcarılan v• binnetice oian id lialarını ielıu Uila tınllılnden 
•l L h. L • • ' ltibareıı ylrwı gtlu lçınde cvruki 
.. 281 numaralı ııo•nun Uıı;uaılerıoe milsbllelerilo birlikte memurly e U· 

tevfılı:ıın tecil olunan ve muayyen mlze bildirmeleri icap cdıır. Aksı Onyw .. uliuUtınıı. ) uımrıdıı gösterilen 

günde taksitleri verilmcdığinden halde hllkları tapu .ııeıllJe sabit 4 ti 93::! tıır.nıudı.ı (J 1cra 

ttci! kararı ortadan kahıırılarak olwadluça sahv b-JJeUuiu pıı.y laşma· 
iWdan lıariç llahrJnr. 

tekrar umumi hülı.ür.nler daireıin 

111 1,; lllU(lUg..ı oJ.u!iWUU lŞJU Ve g~I· 

ttırJh;ıı .. ruı ınu çart:.ı.J nwlnu,,) 11 1.,11• 

ca51 ilan olunu~ 
de eatı.~a çılı:arılmasıoa karar ve
rilen Le'fene i cali ltöyündea 
valti tapuouıı temmuz tJ36 tsriiı 

ve 5758 nu nrosunda mukan et 
ve üçbin lira muhammen kıymetli 

fındıltlıg-ıo 2835 hissede 63 hi91eıi 
ve koza tapı;nua ayni tarih ve 
57306 - 31 oum~ada kayıtli ve 
dörtbio lıra muhammen kıymetli 
fındıldığıa 2 885 hiısede 63 h:ase· 

sı 3 - 8 - 939 tarihine mü1adif 

perşembe ıüoü ılBt 14 de icra 
d.ıiresi Öı.ünde utılıc ~ ktır. 

1 - iş> ı gRyriınon.kul artır· 
ına ş .ı rtnıım ::ai ilau l;ırihınden itı 

baron 9JS- ö46 io ra dosya nucıı 

rosiylı he rkesin görebilmui için 
açıktır ila'Jda yazılı olaıılardan 

llôn 
Deft~rdarhktan 
K'sıına~11 mahallesinin En:u· 

rum aolta!!'ında 129 numaralı dük 
L:inda mara11goz 1 ıılcla ıc ayı ear/at 
etmekte iken tr.rk ve saa'ııt ede 

relt hnlen nı tlhalli ikameti mecbul 
bulonaA Huaıı Şıhin Osman o~ 
lu n&mıaa 1 · 1 938 den 16 3 ll3o 
tarihine kadar 937 ıen esi için · 
2ı-76 numaralı ihbarname ile 

3 lira 34 kuruş lı:rızanç ve 67 
kuru' buhran vergisi tarh edil 
mi9tır. 

iş bu ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında itirıız edilmediti 
tnlı:dirde matruh vergi ltatiy•t 
lr.esbcd1 c J2i ilan olunur. 

lu bak.lcıLda tetkiki itiraz ko•İ' 
yonur.ca ittilan olunan 25. ~-938 
tarıh ve 29 numaralı karar au. 

cibince bidayeten tarh olunan 
vergi tast;lt edilmiş ve bu huıuı 
ta 2 - 4:.t auınarah ihbarnaı:ı:ıı 
tanzim edilmiıtir. 

Mumaileyhia mahalli ikameti 
m· clıul bulundutundaa t6blitat 
makamına kaim ol•ılt üzre lt.ty 
H1•t Ula thıawr.ı · 

' - liOııt Y"llen g ılndtı orh::-mayu le· ___ ._, ,, ........ ___ _ 
faz'a malümat a lınıtlc isteyenler 

yı.ık.ard1ııki doıyı:ı nuwaı asiyle me· 

ıaıni ıetimi.ıc ıııuracaill etweuJır. 

2 - Artırwaya iştırak. i~ııı 

yukarda yazılı kıy oDctlorıo yuzde 

yedi buçulc ni~betıads pey alc ç esı 

veya miUi banlcanıa toı.aınat ınek~ 
tuba tevdi cdı!cc : lttir. 

a - f ayia edrlen .ıamand:ı 

gayri menlculler uç defa 'ba~rıl. 

dılttaa ıonr" ea Çi>k ar tıuna iha
le edillr ancık artırma bedeh mu 

naı.ıı..uea kıywet ın yuzde yetmiş 

beşini bulmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kıılmak ü.ıı ı e artır

ma 15 ~ün daha temdıt ve onbeş 
günün hitamı olan 1.., 8 939 tari 

hine müıadı f c u.nn guuu ı;ad 14 
d İcrı:ı daıaeaıııdo yapı cı ~ ar

tu madı& yü~dc: yetm ~ beş ııranıl
mayanık cnı;1.>lt artırana ı bııle edi· 
tecek.tır. 

4 - Bır ve umıcı artırı~ında 
~alip ~ıkmı.ı~sa a .. tış t 1cbı uuşe• 
c . ittir, 

5 - Gayrı ın ... "11tull r kendi· 
siıae ihale olunaıı kımıse d.!,hal 
Vey verıleo mu;;let ıçıc.de ıtıale 

bedelini vermene ıhaıe k rarı 

f eıh oiuo tı rak kendısındeıo e vvel 
enyuksdt teklıfde buluı.ıan tal ibe 
ıhnle olunur ve ar dak ı fark 
lr.cndis ı;ıe t azmin cttı rılcceğı ılan 

oluour. 

Pazarhkla at satılaca 
Belediye Encümenind n : 

Belediye Tanzifat tırabuları hagtJanlarmd n (5) cu/,,t 
"' paza,Jılcla ~atılacağından. talipLerin Salı ve Cuma 
;:ünleri saat 11 de Encümeııe müracaatları ilan olunrır. 

.. ...-a r 

Eşya kayık nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

P,ulatan.e inhisarlar idaresinderı 1-6 939 gunün
den 31 --5- 940 giinü alcşamın1J. lcadar v aporla gö"nderi 
lecelc veya Palatane idaresi namına 'Oaporlarla gelu k 
şartnamesinde tadat edılen bilcümle eşyaların is eled n 
v apu'" ve v np1.1rJan ntlceli!!Jl! k .ıdar olan k 'i!Jlk n kfıyesi 
19 6 - 939 ıuminden itıbııren bir ay müddetle açık ef(.. 
siltmesi uzatdmıştır. Mtı ual<ktıt ih ı le 20- 7 - 939 perş m 
he günü saat 14 d~ Pulab.ne mfidürlüğ ·inde miiteş kkil 
komisyonca yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak içiıı muhammen bedeli olan (5800) 
lira üzerinden gfizde yedi bu çulc hesabile ( 2S5) liramn 
J"histırlar weznuiııc g~tırıltn.ş olmasr ş ırttz,, 1 aıir~r 
•''"'•~-:ı:ii P@l'11trac miuJii, lüjünd• gör~;Uir! ::r. S-8 .. 12· l S 



Kira artırması 
Belediye Encümeninden : 

Kemer/caya lcanita mevlciirede lufin Bılediyıgt ait 21 
•d•lr deniz lıamamırun bir unelilc icarı 18 gün müddıtl
lı .,,,Jc tırtımai• l:onalmaştur. 

· Artırma 11- Tımmaı- 939 Jfllı tünü ıtıat 71 de ic• 
'" ofunaca;ından t11liplerl,. agni ıün H ıaattıı encümı· 
nı muracaaatları ildn olanıır. 24-28 -1-5 

Parke yol yaptınlacok 
Belediye Encfimeni1tden : 

Beledige Dııir11i t•r, lcöşeıinderı sinema bin•ıı 
ö,.ünı kadar ol•n uhanın parke u~ te/ıiıi ( 15) tün 
ntiiddıtlı açılc elcslltmı;ı lcouıılmuıtur. 

Elcıiltm• 4 Tımmuı J39 ı•lı ıünii saa• 14 tie ter• 
olan .. c:;ğındaıt taliplerin •ınl tün "' saatta Erıcümııtı 
müracaatları ilin elıınur. 24-28-1-5 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Huıasi muht1sde11in 939 yılı ilıtıgucı o!an ( jlf.) lca 

l•m '"'akı mat•uıuının muhammetı bedeli ola• ( 1400 ) 
lira üztrintlen 21 ıiln müddetle •çılc ılcıiltmı.11e lco11ul
muıtur. Mu9akkat te,,.inatı ( ı05) lirotlır. 13 7-939 t11ri
hinı çatan puıe111bı tünıi saat 15 tla oildgıt malcamındo 
to11lanac11k olan Jimi encimende ila:ıleıi gapılacalctır. 
Numune fit şartnam.sini ıörmılc istigenlerin h., gun en
cümen kttlımine fle talip olanlar11a muvaklcat temi11atla
ri le mukrır ıün .,, s1Jatta encümın• müroca .. tlo.rr. 24 28. 1-5 

Sığır eti eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan . 

1 - Tra6z•n Garniso11uneırl A;ustos 9.J9 dan Ha
ıir•n 940 sonun• lcaJ•r ilatig•cı t~in Jl,000 lcilo ıı;ır 
eti lı•p•lı zorf L• ılcıiltmııe tonalmrıştur. 

ı - Tah•i11i 6ıtlıli 10800 lira, ilk t•minatı Ju 

81 O liradır. 
3 _ Eluiltme:.i 7 Tımm•z 9.39 Cama tiitıü ••at 

1 S tl• Erzincan Satı11 Alma Komiıgonunda JIOpılacalctır. 
4 - Şatt11•,,.11İ •• ıwıa/ı Kolorri11nun telcmil ıar· 

11izonl•rı11d• mıvcutlur ,,. 11111ıJır,· J11r gerlh her fdıı 

ıördlı6ilir . ' 
5 - istekliler tılcli/ 11ıelctupl11rını ılcıiltme st1•lıa-

tln jir saat eı1t1tl Komi•J•• Ba,-,canlı;ına •ermiı ••ı• 
poıt• üe •gnı ıaııtl11 Komiııo11Jtı 6ııl•n'ılur•lmıış •lac ı.lctır. 

2-1-28-1-5 

Arpa eksiltmesi. 

Nümune Hastanesinin 
mutfak, çamaş1rhane, 

etüv tesisatı inşaat 
eksiltmesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

1 - Elni.'tmeye lconala11 iş Tra6zan Nü.mune Haı
tare.sini1t mut/Dlc, çam•ıırhane "e tliiv tesiJatıdır. 

Bu iıin muhom1rte11 keşif bedllli (47,9-10) liradır k•· 
p::lı z•rf uJulile ılcsıltmege lcona.lmuştur. 

2 - Ba iı• ait ıartnarneler ve efJralc $Unlardan 
1611retlir. 

A - Elcsiltntı şartn:ımesi. 
B - Mukat1ılı projesi 
G - Bagrndrrlılc işlıri genel şartnam!'sİ . 
D - Yapı iş 'ıri •marni· fenni şartnamesi. 
Sıhhi tesisata ait rur:u ·nf fJe /ennf ıartrtame. husu!.i 

111rt11••t. lceşif crtveli 
/degenler la şartnam' •e tıoralcı ( ~40) kuruş mu-

lc•6ili1t1le Trabzon N1J/ia Alıidirliijiintlen alnbilir/e,., 
J - Efcc;/tme 17-7-'139 tarih;ndt paza1tt1si g:inü 

ı ıat ( J 5) de Trabıon Sıhhat Matlürlüjünde toplanncalc 
eksiltme lcorrtisqonunda gapr 'acaktır. 

4 - ElcsUtmıye girebilmek için isteklilerin (3595) 
lira (50) lcuruşlak mur-nlclt.ot teminat "~"mesi •er buradan 
başlca da 939 yılına a;t Tfo1ret Odası ka.11ıt 'CJ'sikası ile 
iltalı ıü11intlen ~nnz se1<iz gün et1t1el 1 rabıon Vilaqetine 
miirocaot edutk viltiqefttın alncolcları bu işe ait ehliyet 
oesilca11nı ihrnz etmeleri mecburitlir. 

5 - Teltli/ melctup!eri yulcarula üçüncü maddtıdt 
ga11lı ıaattan bir ı••t tfl'f1eline lcadar Tra6zon Sılahnt 
Mütlürlüiüne t'tirilerek elcıiltm• lco'ftİsgonıı Reisliiine 
makbuı 11tukabilinde fJeri/ecrlctir. 

Posta ilt gö11dt!riltıek m •ktupledn nilıayt1t üçüncü 
maddede yazılı saota lcadar gelmiş olması ve dış zarfın 
miilıtir. muma ile if}ice lca~•fılmrş o'm•~ı lazımdır. 

Postada vulcıı baltıcc..lc gtcilcmeler lc.o.bı..l edilmaz. 
28-5-8-11 

Koyun eti eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan 

1 - Trabzon Haıtd11ui,.i11 Ağuıtoı 919 Jan Ha· 
siran 9'0 sonuna lc.aJar ihtiı ıcı için .ı/500 lcilo lcogun 
eti açılc ıksiltmtye lconulmuştar. 

2 - 1•Jamini bedeli 1575 lira, ille ta111inotı d• Ti 8 
lira 13 lcaraıt•r • Belediye Encümeninden : 

Tanzifat hogfl•nları11ı11 H11elilc ilıti,acı 
lıil• er11anın m•il•ga•ıı (1 ') ıa11 neiiJ,etlı 

J ·- Elcsiltmui 7 Tcrn••r. 939 Cum" tü•ri ••at 
olan ( 4120) 16 tltı ErzincanJ, Satın Alma Komiıgon•nda yapılacalctır. 
•çrlc •lcıilt- 4 _ Ş•rt1tamui •• ,.,.fı Ko'ordun•n telcmil ıar-

.11111• lconulmuştar. 
Elcıiltme 4 Temmtu 9J9 S11lı tünü 

ola11tı>c•iı1tJan talipl1ri11 aynı tün •• 
lflurac•~tl•rı il•1t •lrı11•r. 

,.;zolll•rırttl• mevıııtt•r t1e •1nrdır; h11r gerdı her ıün 
uat 14 ti• İ•r• ıöriilehilir. 
ıaatt• encıi11ı«•• l 5 - /ıtıkli!er iltalı gün fJ• ıaotıntl• ille teminat 
24 _ 28-1-5 t ,,.111cllaılarile KornisgottJtı bulunmaları . 24-28 1 - 5 

--~::---·~----------------.----------...!.----------

4500 liralık benzin ile 
100 adet el arabası 

eksiltmesi 
Transit yolu mıntaka Başmüdür

lüğünde~~ 
Transit gola Traluon Mınt11lc.• Miiiirliiiii '"'''htİ· ~ h 

çalışan ilci lcamgo,.etle bir atlet binelt. oto•obilinitı l çl dorı 
gt1çlarını lcarşılamalc ü~re 4500 lir1ılılc he1tsi11l• -~·,_- ~il(, 
100 adet el arabasının şatın alınması 15-6-939 laf ,r 1~sıı 
J,.n itibaren 15 tün müddeti• açı le eJuiltmıgı lcoaullfldlt; tlıe 

/ - Benzin pigaıada mt'CJcat. Otomo6ill1r tıl• ~~fiil 
tı!an . illi lanılm ı ş şirketlerin 6ınzinleri11Jen ol•eaitıt ~ ~ra 

2 - EL arabaları ( Sig•lı bogalı v• E•r•n ,,.., ~· gol 
Dan:rclen) dairenin ıösterf'!C"ii nümanege •ııu" ol• ;4li 
tır. 8•lıerinin muhammen bedeli 6 ltrotlır. ,J Otk; 

3 - Benzin toptan alrnmagııı, iairın;,. ilıtiı1'1ı6' ~ ,,. ''•kı, eöre petjderpelJ alınacak ,,, beJeli teslim alıntltlct• l 

le ''•~ n~ce tir. JI ~ "' 
4 - El ar• ~.!arı nil •?t!I Temmuz •Jı ı•"• (fıf d 

benzinler ihale tarihinden itı baren 8 oy ;,.,iıi•ulı tı ~•ıa 
men teslim er/ilmiş oiccaktrr. W' '~t 

5 - Eksiltmeye iştirak ede.c.elıler IJÜzdc 7.5 (J81 I '14rJ, 

501<u "U ı) fe-rı;mıtı m.nn Hcrdıı vermeğe m~c6a,.tfu,., /laıll &~ ; 
p ldılc.fa teminat iki misline iblağ ıdil~celctir. İ' ~ın 

6 -· ihale 10 Temmuz 939 tarilıinı tesadö/ 1 
( ~İye 

pa%artt!~i g'inii 111at J5 de Trabzonti .. lr.i Tra,.sit 90/d :':.~ ~ e 
talca Muclürlüjü binasında toplanacak komisyon ,..,- e,,h 
1unda 11apılncalc.tır. ,;) ~ırı1 

7 - /eteklilerin yrizd:! 7,5 teminat mmlc6••'',,t ~'it 
birlikte mezkur gün .,, uattı Müdürlilc 6ine11ınd- f• ile 
lanacalc komisyon Reisliğine müracaatları ilıh olu•-' ~tıi 

28-1-:ı-8 
' ~ /. 

Eşya hamaliye nakliyat eksiltm•51 
,k 

ı ~· 
nhisarlar Başmüdürlüğilnden : ,,_ ~r; 

Pıılatanı lnhis,,rlar idaresinden 2 6-9.J9 ı~/) ~rı 
Jen 31 5-940 tarihine lc.odo.r t1aprırl11 ıöntlııl-;,/ ~et 
'fJega P•latQne iJareıi n•rnqıa wapurlarla ıelecılc 11 '- ~ 
meıinde lllJo.t ıdi/111 bilcimlı eıualsrın ·n6ıırl•'''u~ "-c 
lr.ıltge ve islceleJın ••Oarlar• lc.atl•r laam tJltıe n•lı / ~ 
19- 6-939 ıüniindın iti6tıfln bir ay mürlrletlı •Ç•• !5 
ıiltmtıi usotılneıştır. J. (<il 

MaT1alclcat ilaalısi 20-1-939 P''l•n6ı ıüreB e,,, 
14 tle Pulotane mü.tlürlöjünde miiltıt!lclcil /camit e~it 
gapılacolctrr. Eluittfftege iıtirok içirı ma/rnntmetl :oıq 
ola11 ( 1600) lir• iztri11den gii%dı gedi baçrılı /al "ta 
( 110) liroıun lnlaisarl11r "e~nesitte galırılnaıı o!M••' ~'>fi 
tır. Toliplı r ıartnameyi Pulatene mürliirliii•dl 
bilirler. 5-8-T 2-

• Y eniyol Kundurae\11 
Uzunsokakta Bakkal Osman Şen'in bitişiğ~ ~~: 

yeni yurduna nakletmiştir. ~ıa 

E 1 b ise ve ayakkabı eksiltmesi 
Trabzon Maarif Müdürlüğünden : 

Akarat icar artırması 
' ~i 
~'>) 
~h 
·~9j 

1 - Btşilctliizü Ejitm1111 için Y•,tırı/111alc olan •ıtıjıJ• mü/rıd .. tı ya11lı mılhusat 
22-1-91' tarihiretlen iti6tır1111 15 tün müddetle açılc elcıiltmıgı loıt•l'"uıtur. 

Cinıl Milctları Muluımm"ı figatı Tutarı Temlnot 
lire K. lir• K . lira K. 

Harici cl6iıe 
lı ıl6iıesi 
ç.,.ı. 

!ıkarpin 

Gömlelc 

- --- ~ 100 13 1300 97 ;o 
100 3 80 380 28 50 
60 2 50 150 10 25 

100 " 25 415 31 88 
7 5 . / 20 90 6 75 

2 - S•r~n•mui İt1r ıün Al•arif llüdurlüjii tlalr11i11i• ıörültbilir. 
3 - Eluıltme 7-7-9.;9 .. 'lai 1 C - - t 1 ~ d ıı '/ ıı .. .. - _ • . _ . ıa:arı nı rast "••• uma ıu11• ••• ., e maarı mu-•a rluıu daırısınde mufrştklcıl komisgon"'"a l /et .. gapı •c• ır. 

4 - M••alclcat _teminat Milcd2rı her matltle laisaırraJa ıöıtırilmiştir. 
5 - lıtılcl~ler tıct1ret od•ıınea lcaguilr olau;an• J11ir 6elı• ıösteriıcelılerdir. 
6 - lstelclılır 2490 num.,alı Atanunnn 1 Sinci ••titlııi •hkdmın11 göre mu'fJıılclcot 

tılflin•t ıntılcb•zl«rı •• 111tkt•pl•rıraı tlcıiltmıge 6•1'•••J•n 6ir şaal tv'fJ.ifi,.e k11Jt1.r 
tıJ11rtlc •dıcelc "' elısiltme 11111tlnti• lıo111iıg•11• i'r•~ •tlecılcl1rJir. 24-28-1-5 

artırması 
Mah•ll~ıi s.1c.;ı N••'i 

1:.ı••lc .)ır• lfllll•••'•' r.1e1.,.. m•la•• 
.. .. ,, ,, •• 
•• " 

,, .. •• 
•• ,, ,, ,, ,, 

Defterdarhktan : 

MN. 
220 
121 
222 
10~ 

• 

K.N.: 
'4 
66 
18 
80 

Bir ııııılilc icarı 
lir11 

200 
180 
180 
J02 

R 
R 
R 

"' 
Yulc.rJa cins •• efl••/r gaıı lı ak•rl•r 2 -1 - 9 J9 la1lltlntle1t ili611rı11 15 fÜll 

'. MaJJtllı "e açılc artırma asulile lcir•ıa t1erileeılctir. Talip ıl1111la111a g~ıJı 1,S DJ10· 
sito malri•ıleril• birlikt• ilaale ııJli• ela11 Ji-7-939 teriltinı miı•tli/ 11•t•f(Hi ıu• 
11ü "'"' 14 dı Dl/lınl•,/ı/de lopla11ııelc ie11tlı111~~ milr•t••lları. S-8-ll-1S 

Semti No. 

lslcender paşa Uz.un S. 171 

•• •• 
•• 
•• •• 
/s'/c.endtr paşa Msg 
tian caddesi 

.. .. 
•• • • 

/Jlcender Pı Kun· 

273 
275 
277 

8 
'O 
12 

daracılar C. 30 
Ag•/ilbo Erzurum C. 311 
Dibtığlıane Hülcuflld c.9 

lılcender Pa$a 
Çörnlılcci 
/ıpınder paşa 

16 

Megdau C. 2 
•• .• 2-1 

Muhammen hetlel 
l . K. --- ---Dülclcin 100 

100 
100 
80 

il 

•• .. 
Ma;aıa 

.. 

.. 
175 
100 
150 

Karıir bina 400 
Kdrgir •ti• 6alıçe 80 

Diilc.kan 30 

" 
40 

Tütün kuliibe 120 
" ,, 126 

H•l 6i1111sı içinde 6 Jülclcdn 50 
,, ., ,, 7 
.. .. 
,, 

" .. 
,, 
.. 

8 
9 

•. .. 10 

,, !50 
" .50 
•• .50 
•. 50 

Tımin•lı m•fl•i· 
l ~ 
7 
7 
7 
6 

lJ 
7 

10 

30 
6 
2 

.3 

9 
9 
J 
3 
3 
3 
J 

50 
j(J 

50 

Belediye Encümenind9n : 
P'' Y•lcartla met'ki •e raulaamm•11 6etlılleri gaıılı Belediqe a/c•rıdrll• ,, 

Mdddıtl olan 6ir •Y ıarfında /t.i,,ue talip ~ılt.m11clıtından mHAılr alc•r•tr• bit 
ille it11r/a,11u11 ıe11iie11 '" 011ıeldı tritt miidtletle ofılc ,,,,,,,,..,,. ltonulm•ıt•'· I 

Artırma 11 Temmaı 939 Salı fıbıj icra olanac•iıaJaıt l«liltlllırlıı '$~1 
'' ıaeı 14 tlı Bıltdiıo Enç•~•nl11e •drıcaatlırı U•11 o!uur. ll-1-

~;~ 
ı/'' 
\'.~ı 
~qJ, 
6ıq 

a~ 

~~t 
1 ~ 
a~ 
~Q~ 
~· 
a ~rı 
e 

~ ~, 
a~i/ 
6~ 
ı· ilı 
'~ıı 
'eı~1 
·6ııt 
~dıq 


